
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu II  / Semestrul I 
 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe Administrative 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/calificarea AMA  
asistent director/responsabil de funcțiune – 243217, purtător de cuvânt 

– 243206, specialist protocol și ceremonial – 243204 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Contracte în sectorul public şi privat 2.2. Cod disciplină AMA I1 5 

2.3. Titularul activităţii de curs Maria Albu 

2.4. Titularul activităţii de seminar Maria Albu 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

I  Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă)  

O 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56  din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat - 

Examinări 6 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului TEAMS  sau Tabla / Videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Teams sau Sală dotată cu tablă  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 

domeniul juridic 

C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 



C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente 

juridice internaţionale 

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, 

dreptul european şi dreptul altor state 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă 

din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

Competenţe transversale - 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare a 

contractelor din sectorul public şi privat precum şi a implicaţiilor practice şi a 

efectelor produse. 

7.2 Obiectivele specifice 1.Cunoaştere  

-  Cunoaşterea şi înţelegerea identităţii terminologice şi de regim juridic a 

contractelor din sectorul public şi privat 

- Determinarea particularităţilor proprietăţii publice faţă de cea privată,  

- Cunoaşterea aprofundată a elementelor contractelor din sectorul public şi 

privat 

- Înţelegerea rolului şi locului formelor de răspundere specifice contractelor 

din sectorul public si privat 

2. Aplicative  

- Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

- Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă 

- Simularea întocmirii de contracte 

3. Atitudinale  

- Dezvoltarea unor atitudini responsabile şi creatoare faţă  contractele din 

sectorul public şi privat 

- Cultivarea spiritului în creşterea competenţei profesionale, respectarea 

principiilor specifice de drept si implicarea în proiecte practice. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în studiul  contractelor din sectorul public şi privat  Prelegere, discuţii 1 ore 

2. Contractul de vânzare cumpărare, de locaţiune Prelegere, discuţii 4 ore 

3. Contractul de donație, de mandat şi de închiriere a unei locuințe Prelegere, discuţii 6 ore 

4. Contractul de concesiune, de arendare Prelegere, discuţii 4 ore 

5. Contractul de achiziţii publice Prelegere, discuţii 5 ore 

6. Contractul de cont curent, de leasing Prelegere, discuţii 4 ore 

7. Contractul de întreținere, contractul de comodat Prelegere, discuţii 4 ore 

Total  28 ore 

8.2 Bibliografie 

• Maria Albu, Contracte în sectorul public și privat, suport electronic de curs, Alba Iulia, 2021 

• Carmen Nicoleta Bărbieru, Contracte civile speciale, Editura universul Juridic, București, 2016 

• Stanciu Carpenaru, Liviu Stanciulescu, Vasile Nemes, Contracte civile şi comerciale, editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2009 

• Monna-Lisa Belu Magdo, Contractul de vânzare în noul Cod civil, Ed.Hamangiu, București, 2014 

• Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comerciale în reglementarea noului Cod 

Civil, Editura Hamangiu, București, 2013 

• Sararu Cătălin Silviu, Cartea de contracte administrative.Modele.Comentarii.Explicații, Editura 

C.H.Beck, București, 2013 

Seminar   

1. Introducere în studiul  contractelor din sectorul public şi privat  Discuţii. analize, studii de 

caz 

1 ore 

http://www.librariabucuresti.com/cauta-Stanciu%20Carpenaru-autor-0.htm
http://www.librariabucuresti.com/cauta-Liviu%20Stanciulescu-autor-0.htm
http://www.librariabucuresti.com/cauta-Vasile%20Nemes-autor-0.htm


2. Contractul de vânzare cumpărare, de locaţiune Discuţii. analize, studii de 

caz 

4 ore 

3. Contractul de donație, de mandat şi de închiriere a unei locuințe Discuţii. analize, studii de 

caz 

6 ore 

4. Contractul de concesiune, de arendare Discuţii. analize, studii de 

caz 

4 ore 

5. Contractul de achiziţii publice Discuţii. analize, studii de 

caz 

5 ore 

6. Contractul de cont curent, de leasing Discuţii. analize, studii de 

caz 

4 ore 

7. Contractul de întreținere, contractul de comodat Discuţii. analize, studii de 

caz 

4 ore 

Total  28 ore 

Bibliografie 

• Maria Albu, Contracte în sectorul public și privat, suport electronic de seminar, Alba Iulia, 2021 

• Carmen Nicoleta Bărbieru, Contracte civile speciale, Editura universul Juridic, București, 2016; 

• Stanciu Carpenaru, Liviu Stanciulescu, Vasile Nemes, Contracte civile şi comerciale, editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2009 

• Monna-Lisa Belu Magdo, Contractul de vânzare în noul Cod civil, Ed.Hamangiu, București, 2014 

• Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comercialen în reglementarea noului 

Cod Civil, Editura Hamangiu, București, 2013 

• Sararu Cătălin Silviu, Cartea de contracte administrative.Modele.Comentarii.Explicații, Editura 

C.H.Beck, București, 2013 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrative,.Fără o cunoaștere a  

contractelor din sectorul public și privat, înțelegerea fenomenului juridic national este mai dificil de înțeles. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Referat 70% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs participare, implicare 10 % 

- Activitate la seminar Susținere referat, spețe, 

întrebări 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată  

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional 

Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 

problemă de drept concretă. Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice 

pe care le ridică o situaţie de fapt concretă 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

     

 

 

Data avizării în catedră              Semnătura director de departament 

……………………….       

 

http://www.librariabucuresti.com/cauta-Stanciu%20Carpenaru-autor-0.htm
http://www.librariabucuresti.com/cauta-Liviu%20Stanciulescu-autor-0.htm
http://www.librariabucuresti.com/cauta-Vasile%20Nemes-autor-0.htm

